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Op woensdag 3 oktober verzorgde de 

Benjamins en Aspiranten een optreden in het 
Nicolaashof. 

Het repertoire van het koor bestond uit 
verschillende liedjes. Het koor zong liederen in 
het Engels en zelfs een liedje uit Puerto Rico 

en uiteraard ontbraken de meezingers niet 
zoals; Ik hou van Holland, Naar de speeltuin 

en Tulpen uit Amsterdam.  
Meester Frank, juf Barbara en juf Marian 
waren erg trots op de kinderen omdat ze 

prachtig  hadden gezongen. Er is gelijk, omdat 
het zo leuk was, een nieuwe aanvraag binnen 

gekomen voor een optreden elders. 
Namens de bewoners en personeel werd het 
koor bedankt en kregen de kinderen een zakje 

chips en iets te drinken aangeboden. 

 

 

Wat vliegen de weken voorbij! Nu is ook de herfstvakantie alweer achter de rug en zijn we druk 

met de voorbereiding voor de kerstperiode. Hierin veel nieuwe liederen van Russisch tot Frans 
dus het vergt veel energie om alles tijdig er goed in te krijgen. Het is dus belangrijk dat men 

probeert zoveel mogelijk op de repetities aanwezig te zijn. Helaas zijn een aantal koorleden 
gestopt. Dit betekent ook dat de spoeling dun is met de optredens. Nogmaals het verzoek om 
de datums van de optredens goed te noteren en probeer hier rekening mee te houden. Probeer 

binnen je eigen zangpartij er in ieder geval zeker van te zijn dat er voldoende koorleden zijn. 
Het aantal afmeldingen is helaas, vaak op het laatste moment of geheel niet, zoveel dat het 

soms lastig is om het optreden nog goed te kunnen volbrengen. Een koor is een teamsport. Ik 
neem aan dat jij ook niet voor publiek in je hemd wil staan wanneer je teamspelers er ineens 

niet zijn.      

 

Voorheen was het koorhuis een komen en gaan van koorleden. Ze gingen op zaterdag oud 

papier ophalen, de Nintendo was hot en er werd gevochten voor de tafeltennis en tafelvoetbal. 
Maar tijden veranderen. Wat er niet veranderd is, dat het koorhuis van ons allemaal is en een 

uitgelezen plek waar de jeugd gezellig kan samenkomen. 
Om de jeugd hierin meer te stimuleren, hebben we aantal leden gevraagd om hier iets mee te 
doen zodat de koorleden gezellig iets gezamenlijks kunnen doen o.a. na de vrijdagrepetitie. 

Er werden moodboards gemaakt en een aantal dames probeert een leuke sooshoek te creëren. 
De afgelopen vrijdagavonden stonden in het teken van bordspellen, sjoelcompetitie, Wii 

spellen, gezellig hangen in de bank en de laatste concertreis film kijken. Bets verzorgt op deze 
avonden wat lekkers voor de jongelui. Het is super gezellig en het enige wat we op 
vrijdagavond met zijn allen (ook de groet aan de koffietafel) nog even moeten leren, is je 

eigen zooi opruimen. Het is namelijk niet bedoeling dat Bets dit voor ons doet.     
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Gezocht!Wij zijn op zoek naar iemand, een koorlid, een ouder of een medewerker die ons 

reiscomité wil komen versterken.  Het reiscomité verzorgt jaarlijks de concertreis naar 
binnen- of buitenland. Hiervoor zoeken we iemand tussen de 16 en 99 jaar die: 

- Goed kan samenwerken. 
- Een verantwoordelijkheidsgevoel heeft. 
- Communicatieve vaardigheden bezit; dus kan mailen, bellen of schrijven naar 

accommodaties of organisaties. 
Maar, we zoeken vooral iemand die tijd wil vrijmaken om de concertreis tot een succes 

te brengen.Wat houdt lid zijn van het reiscomité nou eigenlijk in? 
- +/- 6 keer per jaar bij elkaar komen. 
- Door het jaar heen uitzoek- en regelwerk. 

- Tijdens de reis inzet, betrokkenheid en de vinger aan de pols houden. 

Zoeken wij jou? Mail dan naar  sandra@bondjes.nl. 

Groeten, 
Het reiscomité; Sandra Bond, Cees Kwakman en Willemijn Veerman 

 
P.S. De reis van 2019 zit al in de pen. Houd het weekend van 27 en 28 april vrij! 

 

Woensdag 10 oktober 

kregen de Benjamins 
& Aspiranten een 

workshop van de 
dirigente van het 
grote koor, Juliette 

Besijn. Ze vonden het 
heel spannend maar 

super leuk! Er werden 
stemoefeningen 
gedaan en uiteraard 

samen gezongen. Als 
toetje leerde Juliette 

de kinderen rondom 
de vleugel een leuk 
lied. 

 

Agenda voor de komende weken; 
- dinsdag-, donderdag- 18.30 uur en vrijdagrepetitie om 18.45 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 

 
- zaterdag 24 november mis Mariakerk om 19.00 uur 

- zondag 25 november optreden in de katholieke kerk in Edam met mannenkoor Excelsior 
  en het ensemble Concento; aanvang 14.30 uur 

- zondag 9 december optreden in het kerkje van Middelie: aanvang 14.00 uur. 
- woensdag 12 december Benjamins & Aspiranten in de Meermin Edam om 14.30 uur 
- donderdag 13 december optreden in De Rijp om 18.45 uur 

- zaterdag 15 december onder voorbehoud Ideële Kerstmarkt Grote Kerk Edam 13.30 uur 
- maandag 24 december Benjamins & Aspiranten kinderkerstviering in de Vincentiuskerk 

   om 17.00 uur 
- maandag 24 december Kerstavondmis in de Vincentiuskerk om 19.00 uur 
- maandag 31 december oudjaarmis in de Vincentiuskerk om 18.00 uur 

- zaterdag 5 januari DrieKoningenmis in de Vincentuskerk om 19.00 uur.  
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